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                        PRIMAR 
 

                                     
    Proiect 

    
H O T Ă R Â R E 

 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul 
"Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 pentru elevii si cadrele 

didactice din Comuna Țețchea, județul Bihor" 
 

  Având în vedere raportul de specialitate nr. 5200 /13.11.2020 întocmit de către 
inspectorul cu atribuții financiar –contabile din cadrul aparatului de specialitate al primarului 
Comunei Țețchea , privind  aprobarea proiectului si a cheltuielilor legate de proiectul 
"Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 pentru elevii si cadrele 
didactice din Comuna Țețchea, județul Bihor" 
   

 În baza prevederilor : 
- art. 30 alin (2)  din Legea nr. 500 / 2002 privind finanţele publice  cu modificările și 

completările ulterioare . 
-     art. 2 alin (2) , lit. c), alin. (3),lit. b),  art. 5 ; art. 20 alin. (1) , lit. c) si lit. h) ,  art.50 din 

Legea 273 / 2006 privind finanţele publice locale cu modificările si completările ulterioare ;            
 In temeiul : 

- art.155 , alin. (1), lit. c) , coroborat cu prevederile art. 155 alin. (4) , lit. a) si art. 196 , 
alin. (1),  lit. b) din O.U.G. Nr. 57/2019 privind Codul administrativ , cu modificările și 
completările ulterioare , 
 Consiliul local al comunei Țețchea 
 

H O T Ă R Ă Ș T E: 
 

 Art.1. Se aprobă proiectul "Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 
pentru elevii si cadrele didactice din Comuna Țețchea, județul Bihor" în valoare totală de  
725.234,14 lei (inclusiv TVA). 

Art.2. . Se aprobă contribuția proprie în proiect a UAT Comunei ȚEȚCHEA, în 
cuantum total de 0,00 lei, reprezentand achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale 
proiectului in cuantum de 0,00 lei, cât și contribuția de 0% din valoarea eligibilă a proiectului, 
în cuantum de 0,00 lei, reprezentând cofinanțarea proiectului „ Creșterea capacității de gestionare 
a crizei sanitare COVID-19 pentru elevii si cadrele didactice din Comuna Țețchea, județul Bihor". 
Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot aparea pe durata implementării proiectului 
“Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 pentru elevii si cadrele didactice 
din Comuna Țețchea, județul Bihor”, pentru implementarea proiectului in conditii optime, cât 
și sumele aferente cheltuielilor de sustenabilitate, menținere, intreținere, funcționare si 
exploatare a investiției după încheierea proiectului, se vor asigura din bugetul local al 
comunei ȚEȚCHEA. 
 

 



Art.3. Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementarii proiectului in conditiile 
rambursarii/decontarii ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale . 

Art.4. Se imputerniceste dl. Cazan Florin Aurel, in calitate de primar al comunei 
Țețchea sa semneze toate actele necesare si contractele aferente proiectului in numele UAT 
Țețchea . 
 Art.5.  Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează  primarul si 
comparti- mentul financiar – contabil din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei 
Tetchea . 
         Art.6.  Prezenta hotărâre se comunică cu : 
                     - Instituția Prefectului Județul Bihor 
                     - Primarul  comunei Tetchea 

        - Compartimentul financiar contabil 
                     - Ministerul Fondurilor Europene 
 
 
 

                          INIȚIATOR,                                                                    AVIZAT, 
                              PRIMAR                                                           SECRETAR GENERAL 
                FLORIN AUREL CAZAN                                                FLORIAN BRONȚ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Intocmit : inspector Maria Dana Sos 
                3 exp.  
 


